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 الملخص

جاء األنبياء عمى مخاحل زمشية مختمفة ومتظؾرة غيخوا فييا بتعاليؼ الدساء الحياة االجتساعية     
والفكخية التي كانت قائسة ان ذاك . وارض العخاق مميئة بسدارات ومقامات األنبياء فيشاك الشبي 

أيؾب ، يقع ىؾد وصالح في الشجف والشبي ذؼ الكفل والعديخ ومقام الخزخ والشبي يؾشع  والشبي 
مخقج الشبي أيؾب في محافغة بابل بقخية الخارنجية، وفي الظخيق األيسؽ الحاىب مؽ الكؾفة الى 

( متخ، 011الحمة مخكد محافغة بابل، وعمى اليدار عشج العؾدة مؽ الشجف الى الحمة وبسدافة )
فل، والسخجع وفي الجانب الذخقي لشيخ الفخات ويعشي ىحا انو يقع شخقي الحمة وغخب مشظقة الك

 شخقي الحمة .

 مقام ، النبي ، أيهب: الكلمات المفتاحية
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Planning and building the shrine of Prophet Ayoub  

(peace be upon him) 

Dr.amtithal Kazem Al-Nakeeb 

Center for the Revival of the Arab Scientific Heritage - University 
of Baghdad 

ABSTRACT 
       The prophets came at different and advanced stages of time, in 
which, according to the teachings of heaven, they changed the social 
and intellectual life that was in place at that time. And the land of Iraq is 
full of shrines and shrines for the prophets, there is the Prophet Hood 
and Saleh in Najaf, the Prophet Dhu al-Kifl and al-Uzir, the shrine of 
al-Khader, the Prophet Yusha 'and the Prophet Ayyub, the shrine of the 
Prophet Ayoub is located in the province of Babel in the village of 
Rarnjiya, and on the right road going from Kufa to Hilla, the center of 
Babel governorate, and on the left when returning From Najaf to Hilla, at 
a distance of (100) meters, and on the eastern side of the Euphrates 
River, meaning that it is located east of Hilla and west of the Kifl region, 
and the reference is east of Hilla. 

Key words: Maqam, Prophet, Job. 
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  المقدمة :

العخاق مدار كبيخ انتذخ في بقاعة السدارات والسقامات، والسخاقج، والسذاىج، وقبؾر األنبياء،     
والعمساء، وذراؼ البيت الخسؾل دمحم صمى هللا عميو واألئسة، والرالحيؽ، واألبخار، والسعارف، 

وسمؼ فقج حبى هللا ىحه البقعة السباركة كخامات ىؤالء جسيعيؼ دون غيخىا مؽ أراضي البمجان 
 .(0)فالعخاق وطؽ األنبياء

ولكل طائفة في العخاق مداراتيا وطقؾسيا وىي مرانة وشاخرة في جسيع السحافغات    
، وقجيسا قالؾا مؽ (2)يا  وشعائخىا، ولكل عقيجة ما يبخرىا مؽ قبل معتشقيياالعخاقية وليا  مشاسبات

أمؽ بحجخ كفاه وليذ ىحا معشاه األيسان السظمق الحؼ يمغي االرتباط بالدساء والىي دعؾة الى 
األوثان والؾثشية واألصشام وعرخىا الغارق في بحخ مؽ عالم الجاىمية قخب رجل صالح تشدىت 

ة ونحر حياتو لعسل الخيخ عمى طخيقتو الخاصة وكخس سشؾات عسخة في سيختو مؽ كل شائب
الجعؾة الى التآخي ونبح الخرؾمات ثؼ رحل بقمب سميؼ فاستحق مؽ مخيجه تخميجًا وتقجيخًا كذاىج 

، وميسا كانت السبادغ التي سار عمييا ان (3)عمى سيختو الشاصعة فاألمخ في مشتيى األحقية
اإلنداني في أؼ خط مؽ خظؾطيا العخيزة برخف الشزخ عؽ كانت ال تتعارض مع الشيج 

 .(4)نؾعية االنتساء فاألديان هلل والؾطؽ لمجسيع 

وىشا يحكخ التاريخ وجؾد أول مخشج لمخمق وىؾ ججنا ادم الحؼ اندلو هللا سبحانو وتعالى مؽ     
الدساء الحياة  جشتو، ثؼ جاء األنبياء عمى مخاحل زمشية مختمفة ومتظؾرة غيخوا فييا بتعاليؼ

وارض العخاق مميئة بسدارات ومقامات األنبياء  .(5)االجتساعية والفكخية التي كانت قائسة ان ذاك
فيشاك الشبي ىؾد وصالح في الشجف والشبي ذؼ الكفل والعديخ ومقام الخزخ والشبي يؾشع  

ومكانتو ومداره والشبي أيؾب ، وسشدمط الزؾء في ىحا البحث عمى الشبي أيؾب ، وعؽ  حياتو ، 
 (.6)عمى مجػ عجة صفحات مؽ ىحا البحث لعمشا نفي بديختو حقو

 نبي هللا أيهب )عليو الدالم( سيرة  .1

 (7)إن مؽ بيؽ األنبياء الحيؽ تذخفت بخفاتيؼ ارض العخاق، ىؾ نبي هللا أيؾب عمية الدالم     
ات ، فيؾ أيؾب بؽ والحؼ اختمف السؤرخؾن بحقيقة ندبة فكانت كمسة )قبل (مرجر االجتياد
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أمؾص بؽ رازخ رزم بؽ العيص بؽ إسحاق بؽ ابخاهيؼ عمية الدالم وكانت امة بشت الشبي لؾط 
، وقيل (8)عمية الدالم أما زوجتو فيي ) رحسة بشت أفخائيؼ بؽ يؾسف بؽ يعقؾب ، وىؾ األقخب

ذيخ ىؾ أيؾب بؽ يعقؾب ، وقيل ىؾ بشياميؽ اخؾ يؾسف مؽ أمة وأبية ، وقيل ىؾ والج ب
 .(9)السعخوف بحؼ الكفل ووالج حؾصل 

 )عليو الدالم( توحيا
فمؼ يكؽ مرابا بسخض خبيث شؾه مؽ جدجه الى  (01)عخف الشبي أيؾب بالربخ الجسيل      

أو كسا ورد في اإلصحاح الييؾدية التي بالغت  (00)الحج الحؼ تؾىسو البعض مؽ الخواة والسؤرخيؽ
) سفخ أيؾب (  بؾصفيا لسخضو السخعب بالذكل الحؼ عشج أىل  الكتاب وفي الدفخ السدسى

الحؼ اعيخ الشبي أيؾب بانو ذلػ اإلندان الستحمخ، والحقيقة ان مخضو كان امتحان مؽ هللا عد 
ؽ صحتو وفقج األىل والسال فكان صبخه وجل قبل ان ييبو الشبؾة وبسا ان الشبي خدخ الكثيخ م

، فؾهبو هللا تعالى الرحة والعافية وأعظاه مسا فقج مؽ البجن والسال إضعافًا ألنو (02)المثيل لو
خالل مخحمة مخضو لؼ يشدى ذكخ هللا تعالى ولؼ يفقجه إيسانو بعجالة الدساء فأثشى هللا عمية وعمى 

ياء ، وقج لخص هللا قرتو في سؾرة األنب(03)بعج الذفاءصبخه الظؾيل في قخانو الكخيؼ وجعمو نبيا 
﴿وأيهب إذ نادى ربو إني مدني الضر وأنت ارحم الراحمين : مؽ القخآن الكخيؼ ضسؽ اآلتية

 (04)فدتجبننا لو ما بو من ضر واتيناه و أىلو ومثليم معيم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين﴾
﴿اركض لو ومثميؼ معيؼ قال تعالى أيؾب أىمو وما ، ورد عمية(05)فخحسو ربو ورفع عشو البالء

 . (07)فاغتدل فعاد كييئتو قبل البالء في الحدؽ والجسال (16)برجلك ىذا مغتدل بارد وشراب﴾
 )عليو الدالم( ومقام
يقع مخقج الشبي أيؾب في محافغة بابل بقخية الخارنجية، وفي الظخيق األيسؽ الحاىب مؽ      

، (09)، وعمى اليدار عشج العؾدة مؽ الشجف الى الحمة (08)محافغة بابل الكؾفة الى الحمة مخكد
( متخ، وفي الجانب الذخقي لشيخ الفخات ويعشي ىحا انو يقع شخقي الحمة وغخب 011وبسدافة )

 .(21)مشظقة الكفل ، والسخجح شخقي الحمة 
كسا  (،22)، وىؾ مؾقع السغتدل (20)ويتزح لشا ان ىحا مقامو الحؼ استجاب هللا فيو لجعؾتو     

. ومؽ ىشا يجب ان نحكخ أن مسا (23)قال هللا تعالى ) اركض بخجمػ ىحا مغتدل بارد وشخاب (
، والسقام ال يعشي السخقج وإنسا ىؾ مكان لمخمؾة أو ( 24)الشػ فيو أن الكل نبي وأمام ) مقام (
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و العبج الرالح والكمسة ىشا مذتقة مؽ ، إما السخقج فيؾ القبخ الحؼ يخقج ب(25)الدكؽ أو العبادة 
 .(26)كمسة الخقاد إؼ الشؾم

 عمارة  المرقد  قديماً : -2
عسارة مخقج نبي هللا أيؾب قجيسا ال يفخق كثيخا عؽ جسيع السخاقج والسدارات السشتذخة في ان   

رة الرفؾية  فقج تأثخت بالعسارة السؾجؾدة في العخاق مشيا العسارة العباسية وكحلػ العسا (27)العخاق
، وإذا عجنا الى مقام الشبي أيؾب لؾججن أنيا  (28)والعسارة القاجارية وكحلػ العسارة العثسانية 

، أما في (31)، وتؾجج بجاخميا القبخ ويعمؾه شباك (29)عبارة عؽ غخفة كبيخة تعمؾىا قبة خزخاء 
، وكسا ىؾ (30)بديظة ججًا الخارج فيؾجج البئخ والسغتدل وىؾ يقع في أرياف مجيشة الحمة وعسارتو 

معمؾم فقج بقي السخقج محافع عمى خرؾصيتو وزائخيو وطالبي الحؾائج مؽ السخضى عمى مخ 
، وقج تعخض البشاء الى عؾامل التعخية والعجم وقج عانى مؽ اإلىسال (32)الدشيؽ وبكافة ممحقاتو

 (33)لفتخات طؾيمة ، وذلػ لمغخ وف التي مخ بيا البمج 
، وبعج ازدياد عجد الدوار وكحلػ الديارات السميؾنية  لكخبالء والشجف (34)( 2113وبعج عام )     

لمؾقف الذيعي فكان البج مؽ صيانة السخاقج  55ووقؾع السخقج عمى طخيق الدائخيؽ وصجور قانؾن 
لحجيثة والعتبات وإعادة بشاء كافة السخافق الدياحية والخجمية، اخحيؽ بشغخ االعتبار التظؾرات ا

لمسجن وإدخال التكشؾلؾجيا لمخجمات الدياحية والسخافق كافة وبسا يخجم الدائخ وتمبية لستظمبات 
                                                                                        الحاضخ والسدتقبل، وبسا يشدجؼ مع متظمبات العرخ تؼ تخميؼ السقام مؽ ججيج، واستشادا  إلى ما 

التي تشص عمى ما الشافح و  2112( لدشة 55                                                 جاء في الفقخة عاشخا  مؽ قانؾن اآلثار والتخاث رقؼ )
 يمي:
))تخزع الجؾامع والسداجج والعتبات السقجسة ودور العبادة والسذاىج والسقابخ والتكايا    

والرؾامع والبيع والكشائذ واألديخة والخانات السسمؾكة أو السؾقؾفة لترخف األشخاص الظبيعية 
لتي أنذأت مؽ أجميا مع أو السعشؾية التي تسمكيا أو تتؾلى إدارتيا عمى إن تدتخجم لألغخاض ا

عجم األضخار بيا أو تذؾيييا مع الشغخ في تؾسيعيا وتظؾيخىا وفق متظمبات العرخ وخاصة 
 العتبات السقجسة(( . 
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( الباب األول مؽ قانؾن العتبات والسدارات الذيعية 3( السادة )0وأيزا كسا جاءت الفقخة )     
والتؾسيع بتذييج عسارات ممحقة بالسخاقج والتي بإجخاء التظؾيخ  2115( لدشة 09الذخيفة رقؼ )

 تشص عمى ما يمي:

 تدعى دائرة الهقف الذيعي إلى تحقيق األىداف التالية :ـ

))إدارة العتبات والسدارات والعشاية بيا ورعايتيا وصيانتيا وتؾسيعيا وعسارتيا بسا يتشاسب     
كل يسيد مكانتيا وأثخىا الجيشي وقجسيتيا وتظؾيخىا وتؾسيعيا بتذييج عسارات ممحقة بيا بذ

 والتاريخي في الحفاظ عمى الظابع اإلسالمي لمعسارة (( .

جاء لمحفاظ عمى األماكؽ ذات  0980))كسا أن تؾصيات ميثاق بؾرا ايكؾمؾس استخاليا      
ؼ األىسية والقيسة الثقافية بالتعامل مع التغييخ باحتخاس واالكتفاء بالقجر الزخورؼ مؽ التغييخ الح

                                 ً                                                  يتظمبو  رعاية السكان كي يكؾن صالحا  لالستعسال، وبإجخاء اقل قجر مؽ التغييخ لإلبقاء عمى 
 أىسيتو وقيستو الثقافية((.

 ( مؽ السيثاق السحكؾر ما يمي :ـ2ـ0وكسا نرت الفقخة )

أؼ مكان يسثل قيسة اجتساعية وروحية في عخف األجيال الدابقة والحالية والقادمة ويقع ))   
                                                                                جيشة أثخية حزخية ذات أىسية ثقافية تاريخية عمسية اجتساعية وروحية وأيزا  ذات قيسة داخل م

                                        ً                                           جسالية لألجيال ألن األىسية الثقافية تعج  جدء  ال يتجدء مؽ تخكيبة السجيشة الحزخية األثخية 
ومؾضعيا ونديجيا ووعائفيا ودالالتيا وسجالتيا وبقية األماكؽ والعشاصخ ذات الرمة بيا . 

                                                                                      ي يسكؽ إن تكؾن ليحه األماكؽ قيسا  مختمفة بالشدبة لألفخاد أو السجسؾعات السختمفة..... أما والت
 األىسية الثقافية فيسكؽ ليا أن تتغيخ كمسا تؾفخت لجيشا معمؾمات ججيجة (( .

، وإدخال العشاصخ (35)التأكيج عمى ضخورة الحفاظ عمى طخاز السباني الجيشية القجيسة      
السعسارية  والدخارف اإلسالمية، واألشكال اليشجسية واأللؾان بكل أنؾاعيا عشج التخميؼ والريانة 
أو إعادة البشاء وبكافة السباني السمحقة بالسخقج لتذكل وحجه معساريو متجاندة، السحافغة عمى 

السعسارية اإلسالمية السختمفة جسيع الدخارف اليشجسية  اإلسالمية بإشكاليا وألؾانيا وعشاصخىا 
 .(36)إدخال العشاصخ السعسارية  اإلسالمية في ترسيؼ السخقج عشج إعادة بشاءة 
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 طراز المرقد : -3
وىؾ استسخار لمظخاز  (37)يعؾد طخاز السخقج الى الظخاز العثساني العخاقي القجيؼ والبديط     

ىؾ طخاز معخوف بخرائرو السعسارية ، و (38)الدمجؾقي مع اقتباسات كثيخة مؽ الظخاز اإليخاني
وشخريتو وسأتكمؼ ىشا عؽ تخظيظو وعسارتو قبل إعادة البشاء كسا يرفو الكاتب ثامخ عبج 

وقج وصمشا الى السخقج بخظى أسؾارىا وبعقل باطؽ يدتخجع جسيع صؾر البالء وىي (، 39)الحديؽ
ي تؤدؼ الى صحؽ السخقج سسة وسست أصحاب الجعؾة الدساوية التي جاءت الى الباب األول الت

مخدد في سخؼ لميؼ امتحشا ببعض صبخ أيؾب تبعج الباب األول حؾالي ثالثؾن متخًا فشجخل الى 
غخفة صغيخة تعمؾىا قبة وقج تيالكت أركانيا وقج ضاق السخقج بدحام الدائخيؽ السؾجؾديؽ فيو ،وقج 

ة تبخع بيا زائخوه ، وعشج تديشت ججران الخوضة التي تزؼ الذباك بآيات قخآنية وساعات ججاري
، وكتب عمييا ) الدالم عميو( ادم صفؾة هللا ، (41مجخل الغخفة عشج الباب تؾجج لؾحة الديارة 

الدالم عمى نؾح نبي هللا ، الدالم عمى ابخاهيؼ خميل هللا ، الدالم عمى إسحاق نبي هللا ، الدالم 
هللا ، الدالم عمى مؾسى كميؼ  عمى يعقؾب صابخ عمى ولجه ،الدالم عمى يؾسف الحؼ امتحشو

هللا ، الدالم عمى عيدى روح هللا ، الدالم عمى دمحم حبيب هللا ، والدالم عمى جسيع األنبياء 
والسخسميؽ ، الدالم عمى السالئكة السقخبيؽ في ىحا السقام الذخيف ، الدالم عمى أميخ السؤمشيؽ 

 .(40)يجاء والرالحيؽ واألئسة السعرؾميؽ مؽ آل طو وياسيؽ ، الدالم عمى الذ
 تخظيظو وعمارتو : -4

بعج صجور قانؾن الؾقف الذيعي لإلدارة العتبات والسدارات ارتاعت األمانة العامة لمسدارات      
الذيعية بإعادة تخظيط وعسارة مخقج نبي هللا أيؾب وكسا ذكخنا لألسباب األنفة الحكخ، وقج تؼ 

عمى  إعجاد السخظظات األولية مؽ قبل الجائخة اليشجسية وكان قج تؼ االتفاق عمى تشفيح السذخوع
( تذسل 42وحدب السيدانية السخصؾدة لمسذخوع السخحمة األولى) 2100مخحمتيؽ وذلػ في عام 

الحخم واآلواويؽ والسخحمة الثانية تذسل الرحؽ وباقي السمحقات ثؼ مذخوع محافغة بابل ىؾ 
(، إما تخظيظو فكان عبارة عؽ حخم 43استكسال غخف الخجمات والحخاسة والكخاجات لمسخقج )

(، تحيط بو ثالثة طارمات حؾل الخوضة تخفعيا مؽ األمام أربعة أعسجة  44لذكل )مخبع ا
اسظؾانية الذكل تتؾسظيا البؾابة الخئيدة لسجخل الحخم وىي دائخية الذكل أيزًا يتؾسظيا شباك 
الزخيح ، ويعمؾىا فؾق غخفة الزخيح قبة كبيخة مدشجة بجعامات داخمية، أما في الخارج فعمى 
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لسخقج ىشاك ستة أواويؽ الى اليسيؽ وستة أواويؽ الى اليدار ويعمؾا كل إيؾان قبة يسيؽ ويدار ا
صغيخة ويحيط باألوايؽ صحؽ خارجي كبيخ ويدؾر بؾاسظة سؾر خارج وفي الرحؽ مقابل 
واجية الحخم ىشاك مئحنتان كبيختان تبعج عؽ الحخم حؾالي مئة متخ. فزاًل عؽ السمحقات 

 (.45)حخاسات ىحه السخحمة األولى ونشتغخ إكسال السخحمة الثانية الخارجية مؽ خجمات ومغاسل و 

 المباني األثرية الملحقة بالمرقد : -5
( متخا بئخ واسع مغظاة بالحجارة 25يؾجج إلى يسيؽ السخقج وعشج مجخل السخقج بحؾالي )    

تعافى ، وقيل ي(46)وبعسق خسدة أمتار تقخيبا، يقرجىا السخضى لالغتدال بسائيا وطمب الذفاء
ويذفى مؽ مخضو بإذن هللا تعالى وببخكة ندب أيؾب عمية الدالم والزال ىحا البئخ قائؼ لحج 

وإلى الجشؾب مؽ ( 48)، وىشاك مغتدل قجيؼ بالقخب مؽ ىحا البئخ ومجاور الى السخقج(47)أالن
ؾىا مجيشة الحمة يؾجج مخقج أخخ يعتقج أنو لدوجة الشبي أيؾب )عمية الدالم ( وتدسى رحسة تعم

، وىشاك رأؼ أخخ ورد في كتاب )مخاصج االطالع ، (49)قبة صغيخة بيزاء ويحيط بيا الشخيل 
مفاده يؾجج بؾادؼ حؾران مؽ بالد الذام ) ديخ أيؾب الحؼ كان يدكشو وبيحا الجيخ ابتاله هللا عد 

أؼ أو وجل ، وبيا العيؽ الحؼ ركزيا بخجمة ، والرخخة التي كان عمييا ، وبو قبخه ، وىحا الخ 
السعمؾمة  ضسؽ قائسة السقامات السشتذخة ىشا وىشاك ، وىشاك مقام لمشبي هللا ذنؾن في لبشان 

، والخواية (51)متخ في جبل لبشان0411وعمى قسة جبل نيحا والتي تعمؾ عؽ سظح البحخ 
ي التاريخية تقؾل كان أتباعو  وأصحابو يتعبجون ويجعؾن هللا في صؾامع مختفعة  وىشاك مقام لمشب

 (50)في فمدظيؽ أيزاً 

 الخاتمة :
ىكحا كانت سيخة العبج الرالح نبي هللا أيؾب الحؼ عمؼ اإلندانية الربخ عمى األذػ، والربخ    

فقج رأيشا عمى مجػ القمة مؽ  والتسدػ بالقيؼ اإلندانية الشبيمة والتسدػ بالعقيجة، عمى البالء،
فيشاك في بالد الذام وىشاك في لبشان وىشا  مقام،أوراق ىحا البحث كيف ان لمشبي أيؾب أكثخ مؽ 

في العخاق ، أيزًا لو أكثخ مؽ مقام  وقج جسع ىحا العبج الرالح األيسان لجسيع السدمسيؽ 
، وكان مخقجة مع ممحقاتو األثخية مؽ البئخ والسغتدل أما (52)والسدحييؽ فقج كان نبيا مؾحجا 

إلسالمي، أتسشى ان تكسل األمانة العامة لمسدارات تخظيظو السخقج السعسارؼ فكان عمى الظخاز ا
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الذيعية السخحمة الثانية والثالثة مؽ مذخوع إعادة بشاء السخقج فمو تاريخ ميؼ ومؾقع ميؼ وىشاك مؽ 
 الدوار الحؼ يجب تؾفيخ الخجمات الكاممة ليؼ وإكسااًل لبشى التحتية لمسدار بأكسل وجو .
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